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PSICÓGRAFA  A 

 

Sessão de 07-01-2008 

Querida! É belo tudo quanto Deus nos deu, no seu Amor, 

Criando tudo aquilo que necessitamos para podermos viver! 

Quer na carne, quer na alma 

Tudo provém d’Ele, tudo é emanado d’Ele!   

Seu Amor é Eterno, porque todos somos seus Filhos, provimos da sua Luz, 

Aquela Maior, que Tudo creou, para que cada um de nós, seu Filho, possa ser 

um dia Luz, pela criação de nossas almas, que estão individualizadas em cada 

luz que d’Ele provém e para Ele retornará um dia. 

As luzes que um dia todos formaremos, em conjunto, iluminarão Tudo aquilo 

que É, Tudo que existe, Tudo que foi creado, Ele É. 

Na eternidade nada está perdido, antes caminha, indo, regressando a casa, 

amando cada vez mais, porque esse Amor nos liga num elo proveniente d’Ele! 

Connosco! 

Vosso Irmão 

 

Sessão de 07-01-2008 

Anjos todos seremos Um Dia… 

Até lá, todos estamos em prova! 

Tudo se processa de forma própria! 

Deus permite-nos que estejamos ligados com Ele, na Paz de nossos Corações, 

na Luz de Seu Amor Divino Eterno, Bom para todos! Mas é necessário saber 

estar junto d’Ele, pois muito há que ter em mente, tudo se consegue pela luta 

da mente! Oração e meditação! 

Plenos de Conhecimento estarão aqui para aprender mais, cada vez mais, 

porque a aprendizagem não termina nunca! Luz para todos vós! 

Que Deus vos abençoe! 

M….! 

 

Sessão de 07-01-2008 
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Rosas! 

Aqui vim em amor! 

Quando pensas que já não estou aqui contigo, não é a verdade. 

Neste local estou sempre, na ajuda que é necessária aos sofredores. 

Mas nem sempre é permitido meu contacto contigo, neste trabalho de 

psicografia! 

Mas estou ajudando sempre! 

Tal como eu, outros irmãos que se têm comunicado noutras ocasiões não 

podem vir agora, têm que prosseguir nesta tarefa outros irmãos, que vêm na 

missão de te ajudar. Todos têm a missão de ajuda, quando lhes é permitido 

aqui vêm, mas só nessas alturas, quando é necessário manter contigo suas 

vibrações, com muito amor sempre! 

Minha irmã, nada é como parece, sabes, muitas vezes pensas que algo te 

impede de viver como tu gostarias, mas na verdade, apenas és levada a 

pensar assim, pois se tu observares tua vida, verás a qualidade que tu 

adquiristes, através do teu trabalho, e das ajudas que te têm sido dadas. 

Quando dás graças a Deus pela vida que te deu, essa vida pertence-te 

apenas para que possas levar tuas obrigações assumidas em frente! 

Cada dia que passa é uma oportunidade que te é dada, para que possas 

continuar a tua transformação interior, aquela que necessitas para mereceres 

tua evolução na luz que emana de Deus. 

É com amor que estou aqui! 

Até breve! 

 

Sessão de 07-01-2008 

Paz! 

Na Paz e no Amor vim junto de vós, meus irmãos em Deus. 

Comunguemos todos desse Amor, para que possamos estar calmos em nossas 

mentes, pacíficos na nossa partilha de energias em favor daqueles que aqui 

vêm necessitados! 

Este trabalho é tão importante que há que ter cuidado na forma como todos 

estão! Trabalhai sempre com todo amor, compreensão, vontade de ajuda! 
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Porque vossa vontade em ajudar é muito importante, há que ter vossas mentes 

em concentração, evitar pensamentos que nada têm a ver com vosso 

trabalho, e assim a ajuda que recebereis será mais eficaz! 

Mas não é só vossos pensamentos que são necessários para este trabalho, é 

vossos corações emitindo amor para junto daqueles que vêm buscar ajuda!  

Convosco estou presente, para ajudar, sempre na Luz do Pai! 

B……………! 

 

Sessão de 07-01-2008 

Boa Noite! 

É com amor que aqui estou junto a vós, pois em Deus nosso Amor vive para 

sempre. 

Na rota traçada por cada um é colocada muita coisa com que terão de 

trabalhar, pois vosso trabalho implica vários percursos traçados aquando de 

vossas reencarnações aqui na terra, são percursos que tendes que trilhar, para 

conseguirdes chegar ao fim. 

Quando sejam removidos esses obstáculos que cada um tem no seu caminho 

então já será fácil caminhar, chegar no final. Porque existem tantas etapas a 

percorrer até conseguirdes chegar ao fim de vosso caminho, Deus está 

presente, dando-vos ajudas que não estão em vosso alcance conhecer! 

Por isso, caminhar torna-se uma tarefa fácil quando recebemos essa ajuda, 

torna-nos a vida mais leve, de entendimento, dando-nos força para lutar! 

Pai quer que todos seus filhos lutem pela luz, quer-vos junto d’Ele! Ele ama-vos! 

Estou presente!  

 

Sessão de 24-01-2008 

Por Amor e em missão aqui vim! 

Meus irmãos, chegou a hora de vos perguntardes – Que fiz da minha vida -? 

O que aprendi de bom? Qual tem sido minha preocupação, quem ajudei 

quando necessitava? 

É mister que façais estas perguntas! 

Mister é que respondais às mesmas. 
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Tempo é passado em vossas vidas, Tempo que já faz parte de vosso passado. 

Hoje vosso Tempo encontra-se quase gasto, percorrido, cabe-vos perguntar 

tudo que vos referi, para que vos capaciteis que nesta vossa experiência 

nada, ou pouco foi totalmente resgatado e foi por vezes ganho mais dívida 

cármica para outras experiências futuras! 

Meus irmãos, viveis tempos de última hora, não vos atrazeis mais em vossos 

relógios do tempo terreno, aproveitai bem vossos minutos para que sejais 

capazes de recuperar aqueles que já desperdiçasteis em futilidades.  

Mantende vossas vibrações elevadas com vista a um bom trabalho de auxílio 

a tantos que aqui vêm junto de vós em sofrimento, na dor das horas gastas 

noutros tempos de suas vidas! A ilusão que criasteis de que sois vós quem 

decide vosso futuro não passa de ilusão! 

Porque vosso futuro é criado por vós, mas vós fostes criados por Deus, e Ele vos 

saberá indicar que só quando fordes como Ele sereis vossos dirigentes, levando 

vossas vidas sem ninguém que possa influenciar-vos, para que possais ver com 

vossos olhos de ver, com vossos corações, com a liberdade em que Deus vos 

criou, no Amor que vos tem! 

Luz para Todos Vós! 

Um irmão!     

 

Sessão de 24-01-2008 

Pureza! 

Em Planos Superiores vibram em Paz! 

Nós aqui estamos vibrando essa Paz, dirigindo-a à Humanidade! 

A Paz é necessária, é n’Ela que nossos corações se dão a todos vós unindo-nos 

na missão de harmonizar nosso Planeta Terra 

Orbes distantes estão orando para que todos juntos a emissão consiga ser mais 

forte, amenizando tanto sofrimento que paira em vossa humanidade terrena. 

Nós estamos convosco nesta luta de amor por todos irmãos. 

Vos saúdo na Luz - /-\ 

 

Sessão de 31-01-2008 



 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 20-11-2008, no site www.aela.pt 5 

Luz, Paz para todos. 

Que Deus Pai viva em cada coração. 

Os dias que se aproximam trazem-vos muito a fazer… 

Tudo se encaminha para a transformação da terra, para que seja liberta 

daquilo que faz sofrer o Homem – Paz é aquilo que necessita todo homem, Na 

Paz, no Amor, o Homem liberta-se daquilo que é sua preocupação maior: 

sofrimento! 

Mas neste momento o sofrimento é expurgado através da luz que é irradiada 

para junto de vós, a quem compete ajudar nesse trabalho – ajudar é missão – 

vossa! Nossa também que estamos ajudando com nossa presença junto de 

vós, estamos ajudando a libertar aqueles irmãos que estão presos em sua dor, 

que precisam ver que tudo está em suas almas ainda transviadas por seu 

desconhecimento do que é a luz do Pai! 

Estamos vibrando convosco, continuamos trabalhando em nosso Plano, de 

onde irradiamos Luz para vosso Planeta, para vossos irmãos, para vós! 

Tudo é como aquele que É 

nos permite 

/-\ - Pureza! 

 

Sessão de 31-01-2008 

Paz! 

Estou presente! 

Boa noite a todos vós, meus irmãos. 

É na fé e na Luz que devereis seguir vossos caminhos, que é iluminado por 

imensos Irmãos que vêm aqui em missão de Amor! 

Em conjunto serão feitos trabalhos em que é o amor que prima pelo seu 

princípio eterno, é através do amor que tudo pode ser possível, onde a luz 

pode penetrar, onde são ajudados aqueles irmãos que precisam de ajuda, 

pois sofrem em seus corpos que não sendo formados por matéria corporal é 

no entanto coberto de outros sentimentos ligados ainda à matéria, 

desconhecendo terem já partido para outra dimensão, a dimensão extra-

física. 
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Com amor serão ajudados pois receberão esclarecimento à dor que julgam 

ter ainda. É com amor que aqui vim! 

Até breve 

B……………! 

 

Sessão de 31-01-2008 

Anjos do Senhor 

Seres que já subiram até junto d’Aquele que É – Deus Pai – Permitem-nos subir 

até Ele através de sua Luz Divina, são Eles quem nos protegem em seu amor! 

Estão sempre junto de nós em serviço fraterno. É sempre com muito amor que 

nos ajudam, sempre estão connosco, pedem a Deus por nós, anseiam pela 

nossa evolução! 

Todo Irmão que junto d’Eles se deslocam em busca de ajuda, é pronto seu 

serviço, é a ajuda para todos terra, Todo Homem, Todo Ser em evolução –  

Luz é irradiada para junto de vossa urbe terrestre, luz é lançada em todos vós, 

Todos juntos vos ajudam 

São Eles Seres criados pelo Pai 

Tal como vós! Que um dia sereis também Anjos! 

Que a Luz de Deus fique presente, 

Que Jesus fique junto a vós! 

Presente em vossos corações que recebem seu amor 

 

----------------------------- 

M….. 

 

Sessão de 21-02-2008 

Amor é a condição para a vida! 

Sem Amor nada pode funcionar! 

Com Amor todo o homem caminha. Todos vivem em Paz, sabendo que já 

sentem em si a felicidade de doar, sempre para ajudar, sempre para cumprir 

com a missão que cada Ser traz quando nasce! 
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Meus irmãos, quando parti, tive todo vosso amor comigo, dentro de minhalma, 

tanto amor senti que me era dirigido que fiquei feliz! 

Mais feliz ainda fico por saber que posso continuar a doar meu amor junto de 

irmãos em sofrimento por falta de amor! Cara irmã, fraternidade é isso, liga-te 

sempre ao Amor, nele poderás encontrar teu limite, mas sempre para que 

possas adquirir mais amor para dar! 

É por isso que aqui estou para te dar meu amor, com meu pensamento virado 

para Deus! 

Continua a trabalhar, continua pois é um trabalho lindo, onde podes receber 

irmãos que te poderão ensinar muito, e aprender é tua responsabilidade. 

Como vês aqui estou sou apenas um irmão que precisa também trabalhar. 

Aqui, tudo continua, o trabalho é urgente para que liberdade do homem 

possa ser adquirida. 

Com muito amor, se me perguntares se sou aquele que pensas, dir-te-ei que 

sim!  

 

Sessão de 21-02-2008 

É com amor que aqui estou! 

Meus irmãos, é lindo vosso trabalho, é lindo todo o amor que desenvolveis 

junto de nossos irmãos que tanto sofrem! 

De vós sai em laços de cor de rosa vibrações que enlaçam e envolvem-nos 

em união! 

Para vós nosso amor é enviado de Planos Superiores, onde Outros Irmãos em 

concentração de amor se projectam aqui, e seu amor é adicionado a todo 

Amor que aqui se sente! 

Em cada Ser há algo que já clama por Amor, nada poderá obstar a que cada 

um desenvolva sua chama, a faça crescer, acenda seu fogo, pois à medida 

que cada um consegue perceber sua essência, terá criado condições para 

que luz cresça em si, luz que o conduzirá no caminho, árduo que há que 

percorrer! Luz! 

Luz vos ilumine sempre! 

Com Amor! 
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Sessão de 21-02-2008 

Com Amor aqui vim! 

Muitos como nós estamos junto de vós ajudando nesta missão de ajuda ao 

próximo. 

Este trabalho é importante pois é chegada a hora da libertação das almas 

que sofrem tanto, perdidas na sofridão da dôr da alma, aquela que dói. 

Todos sabem que têm de sofrer, porque se libertarão assim daquilo que eles 

próprios permitiram fosse criado para crescerem. 

Há no entanto muitos irmãos sofredores que ainda não têm condições para 

compreender porque sofrem tanto e não aceitam que seu sofrimento é causa 

de um efeito passado! 

Esses terão seu caminho mais difícil, porque não querem ser ajudados, o ódio e 

a vingança é sua vida, é por sentimentos negativos que caminham, nada 

sendo possível de fazer por eles, apenas continuarem sofrendo, até que se 

faça luz em suas almas sofridas! 

Todos nós podemos ajudá-los orando por eles, por sua elevação para a luz, de 

forma a que seus caminhos se dirijam noutro sentido, sintam em si que afinal 

tudo não passa de ilusão em suas almas! 

Quando tal for possível então esses irmãos já dispostos a aceitar ajuda, virão 

junto de nós, para serem ajudados! 

Jesus nos guia sempre! Luz para todos! 

 

Sessão de 21-02-2008 

Paz! 

Nesta luta há que manter a calma, tentar acalmar mentes e corpos que vêm 

cheios de trabalho e problemas. 

Nesta vida há que libertar tudo que é nefasto para que as missões possam ser 

cumpridas em paz, com equilíbrio em cada coração! 

Para que possais adquirir vossa paz necessário é que tenhais consciência que 

estais perturbados, para que vós próprios consigais ganhar técnicas para vosso 

equilíbrio, criando as condições perfeitas para que vossos trabalhos sejam 

conseguidos sem interferências. 
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A luta diária é um mundo também vosso, vosso dia a dia é necessário com 

tudo aquilo que nele acontece, mas cabe-vos ter calma, não vos deixar levar 

pela emoção de vossos problemas, pois se o fizerdes envolvei-vos em 

vibrações negativas, que não vos deixam em harmonia! 

Com a experiência sabereis como fazer, como agir, de forma a que tudo 

aquilo que é para solucionar, se solucione, e aquilo que tiver de ter sua 

continuidade será resolvido quando a altura vier, quando chegar o tempo 

próprio!  

E tudo seguirá como terá de ser! 

Por isso, não vale envolver-vos tanto em coisas que em nada vos ajudam em 

vossa caminhada espiritual! 

É tudo natural, como vereis! 

Apenas há que aprender a gerir um problema de cada vez, de cabeça fria, 

sempre sabendo que se resolverá, quando for tempo para isso! 

Pois é, nada justifica tanta correria na vida material! 

Contudo, nesta que abraçastes não há tempo a perder, há que ganhar 

tempo para que a aproximação a Deus seja rápida para vós! 

Estou presente 

Até já! 

B…………… 

 

21-02-2008 

Rosas! 

Boa noite minha irmã, estou contigo! 

Esta noite estiveste bem, sabes porquê? 

Teu estado de espírito estava em baixo, tuas vibrações não estavam 

harmonizadas, mas soubeste trabalhar-te, e foste tu a dissipar tudo que te 

envolvia de negativo. 

Como vês, basta tu quereres, pois tu és capaz! 

Lembra-te de hoje para quando tua alma se encontrar perturbada, saberes 

que és capaz, sozinha, de ultrapassar tudo! Porque te envolves na luz e na luz 

irmãos que te ajudam vêm junto de ti, e envolvem-te no amor, basta estares 
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aberta a seu amor, porque é assim que recebes seu envolvimento espiritual e 

juntamente com eles elevas-te a outros níveis de consciência que são onde 

tudo está em harmonia e em paz, tudo que tu necessitas para estares bem. 

Obrigada, minha irmã, pelo teu empenho, por não te deixares levar pelo lado 

negativo. 

Que Jesus te ilumine hoje e sempre! 

Até já! 

 

Sessão de 21-02-2008 

É com muita amizade que venho aqui para vos falar, meus irmãos. 

Sabeis bem que é vosso dever ser fraterno, a dádiva do amor é uma 

responsabilidade que decorre de vossa evolução! 

Por vezes esquecei-vos que muitos aqui de vós necessitam de ajuda, material, 

de apoio a suas vidas, de apoio a seus problemas materiais que tanto por 

vezes as preocupam. 

Quantas vezes já vos preguntastes quem de vossa casa é necessitado? Se 

quiserdes sabeis-o, e podereis fazer aquilo que é vossa obrigação, que é dar 

vossa ajuda. 

Vossos irmãos pedem-vos por vezes ajuda, e vós não os ouvis, muitos ficam 

decepcionados, pensam que não sois caridosos para com eles. 

Também vos pergunto que fazeis quando um vosso irmão sofre com 

problemas pessoais? 

Direis, está em evolução, tem de sofrer, a lei é esta. 

Pois é, mas também é da lei que vos associeis a sua dor, dando-lhes alento, 

fazendo-os ver que não estão sós! 

Pensai nisto! 

Um irmão vosso, que já aqui convosco trabalhou! – 

 

PSICÓGRAFA  B 

 

Sessão de 21-02-2008 

G…… 
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(A entidade desenhou um Sol.)    

Sol! 

Sabeis o que significa a figura do “Sol”? 

- Significa Amor! 

Assim como o sol é a fonte da vida, o Amor é a fonte da Vida! Da verdadeira 

Vida! 

Queridos irmãos, o Vosso Trabalho, a Vossa dedicação, irradia uma Luz tão 

forte como o Sol! 

Aquece todos os corações gelados que aqui chegam em horrendo 

sofrimento! 

Todos nós já passamos por este sofrimento e aprendemos! Outros Irmãos nossos 

há, que ainda não aprenderam e por isso continuam a sofrer! 

Obrigada Deus Pai por nos ter auxiliado! 

Obrigada Deus pai por ter confiado em nós! 

Obrigada Deus pai por ser o nosso Sol! Nossa fonte continua de Amor e de 

Vida! 

Queridos Irmãos! 

Sois muito amados! 

Aproveitai toda a Luz do Sol, todo o Amor do Pai para crescerdes! 

Abri o vosso coração sem medo ao Pai! 

Ficai em Paz! 

Estamos a Vosso lado! 

Flores, muitas flores para todos! 

 

Sessão de 21-02-2008 

Boas noites! 

Queridos Irmãos! 

Minhas queridas!  

Uma santa noite! 

Quanto Amor tendes no coração! Quanta Luz!  
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Muitos dos que já foram, são ajudados e outros que encontrarão a paz, 

estarão à vossa espera um dia para Vos agradecer, encaminhar e mimar 

como eu estou hoje a fazer! 

Fiquem em Paz! 

Um espírito de Amor 

Na dor, na vida, na aprendizagem! 

 

Sessão de 21-02-2008 

A……. 

(Entidade dando apoio a uma irmã na via da espiritualidade) 

Minha querida irmã! 

Quanto desespero! Quanta vontade de crescer! E isso mesmo continua a 

estudar, a despertar para o verdadeiro sentido da Vida! 

Vive um dia de cada vez! Estuda esta doutrina com lucidez! Com 

objectividade! Com os pés na terra! 

Esta doutrina propõe a nossa evolução, com lógica, com simplicidade, com 

verdadeiro Amor e confiança de que aquilo que vivemos é para nosso bem! 

Devemos retirar todas as lições de todas as situações! Encarar a vida e as 

dificuldades como uma Graça de Deus pai para nossa aprendizagem! 

Querida Irmã! 

Acalma, teu coração com humildade e repara, humildade não é anular-nos a 

nós próprios, é compreender-mos a nossa condição de filhos de Deus em 

continua aprendizagem! 

Face a cada dificuldade, não nos devemos revoltar, mas aceitar, 

compreender, pedir o apoio do pai e o dos nossos guias! (Aqui a médium 

psicógrafa sentiu que a entidade sorria). 

Querida Irmã, não te resolvemos os problemas por ti! Mas dá-mos a coragem, 

o Amor para decidires por ti, para que as Boas Acções revertam a teu favor 

aos olhos de Deus Pai no dia do teu julgamento! Assim é a Lei do Pai! 

Coragem! Estou-estamos sempre sempre a teu lado! És muito amada também! 

Fica em Paz! Confia no Pai! 

Fica em Paz! 
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Sessão de 21-02-2008 

Minhas queridas, 

Sou um irmão bêbado que vocês à muito tempo ajudaram. 

Pedi Para vos vir dizer – pela segunda vez – que continuo grato pela vossa 

amabilidade, pela Vossa colaboração, pela Vossa ajuda! 

Deixam-me, permitem-me que vos diga que muitos de nós Vos querem beijar e 

agradecer a Vossa ajuda! 

Estaremos à vossa espera com muito Amor! 

 

Sessão de 21-02-2008 

Rosas! 

Meus queridos Irmãos! 

Rosas de Amor Vos trago! 

Como agradecimento pela Vossa capacidade de Amar Vossos Irmãos em 

sofrimento! 

Não imaginais a dimensão do sofrimento daqueles que aqui chegam! 

Ficaríeis surpreendido por ver o quanto o desconhecimento da Verdade da 

Vida afecta a progressão do Vosso melhoramento! 

Cultivai-vos, continuai a cultivar-vos! A preparar-Vos para o dia da partida! 

Para a compreensão da Vida na sua globalidade! 

Ficai em Paz! Ficai no Amor do Pai! 

Rosas alvas para todos Vós! 

Ficai em Paz! 

Uma Irmã! 

 

Sessão de 28-02-2008 

A…… 

(Este irmão continua a dar apoio a uma irmã no caminho espiritual).  

Aprendizagem pressupõe humildade. 

Humildade pressupõe amor consciente! 

Amor consciente pressupõe entendimento! 
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Entendimento pressupõe saber ouvir! 

Saber parar para ouvir! 

Tanto a nossa consciência como a voz de nossos Irmãos! 

Irmã, estuda, aprende, trabalha e vive um dia de cada vez agradecendo a 

Deus Pai as Graças que temos! 

Ser reconhecido pelas Graças que temos, por termos o suficiente para viver 

dignamente, é uma bênção que muitos ainda não mereceram! 

Ser humilde é agradecer ao Pai a nossa Vida! 

Fica em Paz Minha Querida! 

Fica em Paz e aprende! 

 

Sessão de 28-02-2008 

Santas noites! 

Meus Irmãos! 

Venho aqui em missão de trabalho! 

Não trago as revelações que alguns de vós esperam! 

Porque as grandes revelações sois Vós mesmos que as fazeis cada vez que 

ultrapassais uma prova! 

Esse facto sim, é uma revelação de Amor! A cada prova resolvida, dais mais 

um passo a caminho da perfeição! A caminho do Pai! A caminho da 

felicidade Eterna! 

As grandes revelações são os contínuos progressos que realizais todos os dias 

da Vossa Vida – nessa e nesta dimensão! Sim, porque também aqui 

continuamos a evoluir! 

Muitos consideram que esta doutrina, esta filosofia de vida, trata apenas das 

revelações que os Espíritos operam na vossa dimensão…como estão 

enganados! 

Na sua essência, esta doutrina trata da descoberta de nós próprios perante a 

consciência de que somos filhos de Um Deus de Amor Omnipotente! 

Esta doutrina é um roteiro de evolução! Não um manancial de respostas para 

os problemas, para as provas pessoais! 
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Esta proposta de aperfeiçoamento pessoal, respeita o livre arbítrio de cada 

um, incentiva a que – observando as leis de Deus – se tome o rumo que se 

deseja tendo presente as consequências positivas e negativas de cada 

acção, cada pensamento que desenvolvemos. 

Meus Irmãos, tenhais consciência de que nada vos é imposto! 

Viveis o que haveis pedido! 

Entendei esse facto! 

Por isso – quando partimos dessa e de outras dimensões e aqui chegamos, nos 

envergonhamos de nos termos revoltado! 

De não termos sido fortes e sábios para entender a vida! 

Por isso entendei – as revelações – são as nossas conquistas diárias!  

Porque a vida é responsabilidade nossa, somos nós que a decidimos! 

Então, porque procurais – a demais das vezes – as respostas nos outros, 

quando tendes as possibilidades em vós mesmos! 

Vivei um dia de cada vez! 

Aceitai Vossos desafios, sabendo são provas de evolução e fazei o Vosso 

melhor! 

Do nosso lado, irradiamos Amor 

Tanto quanto o Pai permite para Vos fortalecer! 

Tanta inspiração quanta o nosso Mestre permite! 

Jamais estais sós na Vossa caminhada! Estamos convosco! 

Coragem! Muita Fé e Amor no Pai! 

Até Breve! 

Fiquem em Paz! 

 

        Disse Jesus: ” Quem quiser saber se a minha doutrina é                              

verdadeira pratique-a “.    
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